
7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással rekultivációs
munkálatok tárgyú beruházás térítésmentes átvételéről – KEOP-
2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú projekt keretében

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető 
 Kovácsné Ottó Krisztina térség- és településfejlesztési ügyintéző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívottak: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 104/2013 (VI. 28.) számú 
határozatával hagyta jóvá az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás)
módosított Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás). A
Megállapodás „V. A társulás  vagyona, gazdálkodása” című fejezetében a következő 
áll:
„A Társulás a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó beruházási költségeket számviteli
nyilvántartásában nem aktiválja.
A Társulás a rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont (a felmerült
költségek, ideértve az előkészítés költségeit is), a projekt lezárását követően átadja a 
rekultivációban közvetlenül érintett, azaz a tevékenységhez szükséges saját forrást biztosító
önkormányzatoknak, akik azt saját nyilvántartásukban, mint az adott területek
értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a rekultiváció során a Társulás által vállalt
kötelezettségek teljesítéséről.” 

A pályázat lezárásáról szóló nyilatkozat értelmében 2015. április 20-i zárónappal
fejeződik be a KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú projekt, melynek során
rekultiválásra került a 010/44 hrsz-ú zalahalápi szemétlerakó telep. Ennek kapcsán a
Társulás munkaszervezete április 9-i e-mailjében jelezte, hogy a befejezetlen
beruházás aktiválására átadás-átvételi megállapodás aláírására kerül sor, melynek
tervezete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A megállapodás értelmében a 
Társulás 226.611.629,- Ft összegben nettó értéken térítésmentesen átadja a projektre
vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú befejezetlen beruházást az
Önkormányzatnak.



A Társulás a befejezetlen beruházás összegét könyveiből 2015. 04. 20. nappal kivezeti, 
az Önkormányzat pedig 010/44 helyrajzi számú rekultivált területek
értékkorrekciójaként 2015. 04. 20. nappal állományba veszi és törzsvagyonként
aktiválja, a megállapodás-tervezet mellékletét képező műszaki tartalom szerint.  

Jelen előterjesztés készítésekor az aktiválás előkészítés alatt van, a határozati javaslat 
pedig az aktiválás utólagos jóváhagyásáról szól. Mivel az aktiválás pályázatban
szabályozott időpontja a testületi anyagok kiküldése és a testületi ülés időpontja 
közötti időszakra esik, ezért jóváhagyásra és a megállapodás megkötésére utólag, az 
aktiválás megtörténtét követően kerülhet csak sor.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfelelően 
térítésmentesen átveszi a KEOP 2.3.0/2F-09-2010-0023
azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén 
lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó 
rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű projektre 
vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú
befejezetlen beruházást 226.611.629,- Ft nettó értéken.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az átadásról szóló 1. sz. melléklet szerinti
megállapodást aláírja, illetve az abban foglaltaknak
megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
utólagos hozzájárulását adja, hogy a fent nevezett

befejezetlen beruházás összegét a Társulás a könyveiből 
2015. április 20-i nappal kivezette, az Önkormányzat
pedig a 010/44 helyrajzi számú rekultivált területek
értékkorrekciójaként 2015. április 20-i nappal
állományba vette és törzsvagyonként aktiválta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. április 16.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)

KEOP 2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-

lerakó rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű projekt, mint befejezetlen beruházásának 
átadásáról

amely létrejött egyrészről  
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
(székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári u. 1., nyilvántartási száma: PIR 589365100, képviseli: Czaun
János elnök)
mint átadó (továbbiakban:Társulás),

másrészről 
Tapolca Város Önkormányzata (székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15., nyilvántartási száma: PIR 
734169, képviseli: Dobó Zoltán polgármester)
mint átvevő (továbbiakban: Önkormányzat),

-továbbiakban együtt a felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

PREAMBULUM

1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás és Tapolca Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás aláírásával megállapodtak az
alábbiakban:
Társulási Megállapodás V. pont „A rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont (a
felmerült költségek, ideértve az előkészítés költségeit is), a projekt lezárását követően átadja a 
rekultivációban közvetlenül érintett, azaz a tevékenységhez szükséges saját forrást biztosító
önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban, mint az adott területek
értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a rekultiváció során a Társulás által vállalt
kötelezettségek teljesítéséről. 
A Társulás a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó beruházási költségeket számviteli
nyilvántartásában nem aktiválja”

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2. A Társulás 226.611.629 Ft összegben nettó értéken térítésmentesen átadja a projektre
vonatkozó rekultivációs munkálatok tárgyú befejezetlen beruházást az Önkormányzatnak. A Társulás
a befejezetlen beruházás összegét könyveiből 2015.04.20 nappal kivezeti, az Önkormányzat pedig a 
010/44 helyrajzi számú rekultivált területek értékkorrekciójaként 2015.04.20 nappal állományba veszi
és törzsvagyonként aktiválja a mellékelt (1. sz. melléklet) műszaki tartalom szerint. Az átvezetés 
tényét és a törzsvagyoni kör bővülését Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 
április 24-i ülésén, utólagosan hagyja jóvá, mely időpont jelen megállapodás aláírásának dátuma is 
egyben. A jóváhagyó határozat jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Az Önkormányzat az érintett területek tárgyi eszköz kartonjának hitelesített másolatát
legkésőbb 2015. május 20-áig a Társulás részére megküldi, mivel a nevezett dokumentum feltétele a 
projekt lezárásának és azt a zárójelentéshez csatolni kell.

4. Az Önkormányzat a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének
időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1)
bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben az Önkormányzatnak a jelen pontban foglalt kötelezettsége
nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Társulást.



5. A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó 
előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. 

6. A projektre vonatkozó Támogatási szerződésben, a Társulásnak az ott meghatározott 
befejezési határidőt követően 5 évig évente egyszer projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a 
szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető 
eredményekről. Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelentés összeállításához szükséges minden 
információt a Társulásnak határidőre biztosít. 

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a projekt fenntartási időszaka alatt teljes körűen 
együttműködik a Társulással, adatot szolgáltat a projekt megvalósításáról, az ellenőrzéseket minden 
rendelkezésére álló eszközzel elősegíti. Az Önkormányzat a jegyzőkönyv aláírásával kötelezettséget 
vállal arra, hogy a támogatás felhasználását illetve a projekt ellenőrzését minden olyan szervezet, 
hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Az 
Önkormányzat biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések 
alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való
hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását.  

8. Amennyiben a támogatást folyósító szerv a Társulásra olyan szankciót szab ki, mely az
Önkormányzatnak felróható az együttműködés hiánya vagy a projekt fenntartási időszak előírásainak 
megsértése vagy egyéb ok miatt, a Társulás az Önkormányzatra azt a bírság/szankció mértékében
áthárítja.

9. A felek vállalják, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tartanak
nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzik azokat, valamint a projektre vonatkozóan 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnek.

10. A felek egymással szembeni kötelezettségei a fenntartási időszak lejártát követően szűnnek 
meg.

Tapolca, 2015. április ….. Veszprém, 2015. április …..

Tapolca Város Önkormányzata Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

Dobó Zoltán Czaun János
polgármester elnök

Ellenjegyzem:
Tapolca, 2015. április 24.

Schönherrné Pokó Ildikó
     pénzügyi irodavezető 

A kötelezettségvállalással egyetértek:
Tapolca, 2015. április 24.

 Ughy Jenőné 
    jegyző                 



1. sz. melléklet a KEOP 2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség

Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési 

szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű projekt, mint befejezetlen 

beruházásának átadásának megállapodásához

Műszaki tartalom meghatározás 

Műszaki tartalom Mennyisége
Mennyiségi

egysége

Rekultivált felület (kialakított füvesített felület): 33.300 m2

Gázkutak száma: 14 db

Gázfáklyázó berendezés: 1 db

Süllyedésmérő pontok száma:  8 db

Szikkasztó övárok hossza: 639 m

Burkolt árok hossza: 101 m


